
8 Índia

Dia 1º: Délhi 
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Dia 
livre e acomodação no hotel. A moderna capi-
tal da Índia também é uma antiga cidade cujas 
origens se perdem em lendas. Centenas de mo-
numentos à adornam com sua história milenar. 
Acomodação no hotel. 

Dia 2º: Délhi 
Café da manhã e visita da antiga Délhi, co-
meçando pelo Raj Ghat, memorial onde foi 
cremado Mahatma Gandhi, o templo Sikh de 
Bangla Sabih, a Grande Mesquita Jamma Mas-
hid, de uma extremidade do pátio principal do 
mesquita, você pode ver o Forte Vermelho de 
Délhi Continuação no rickshaw  pelo heteroge-
nias ruas do bairro popular de Chandni Chowk 
Almoço Já em Nova Délhi, passaremos através 
do Rajpath, a cidade que ele construiu Edwin 
Lutyens para ser a capital britânica no chamado 
estilo anglo-indiano. o portão do Memorial da 
Índia erguido em homenagem aos soldados 
Falecido durante várias guerras. Construção de 
Parlamento, Palácio Presidencial, Ministérios ... 
Visite Qutub Minar o monumento mais antigo 
daqueles que fi caram em Délhi, construído  no 
fi nal do século XII. É declarado “Patrimônio Mun-
dial” de 1993. Acomodação no hotel.

Dia 3º: Délhi / Agra 
Café da manhã . Partida por estrada para Agra. 
Chegada a Agra, localizada às margens do rio 
Yamuna, foi a capital do império mogol em seu 
tempo auge . Visitaremos o Forte Vermelho, 
construído em pedra arenito vermelho, pelo im-
perador Mogol Akbar entre 1.565 e 1.573. Trata-se 

de um recinto amuralhado que encerra em seu 
interior um conjunto de palácios e edifícios em 
seu  interior. À tarde, visitaremos o Taj Mahal e 
desfrutar das luzes do pôr do sol que o envolvem 
tudo em um tom rosa avermelhado, formando um 
cenário muito mais idílico para poder contemplar 
este espetacular conjunto arquitetônico, conside-
rada uma das 7 maravilhas do mundo Moderno. 
Jantar e Acomodação no hotel  alojamento.

Dia 4º:  Agra/ Fahtepur Sikkri/Parque 
Nacional Rantambore
Pensão completa. Partida  para visitar a cidade 
abandonada de Fatehpur Sikri, construída pelo 
imperador  Mogol Akbar entre 1571 e 1585, em 
homenagem a Saint Salin Chishti, Fatehpur Sikri 
constituiu a capital do império Mogol durante 
14 anos,  depois teve que  ser abandonado, o 
que levou a uma infi nidade de roubos, embora, 
apesar que  ainda pode contemplar o sua  arqui-
tetura magnífi ca que mistura estilos mogoles e 
hindus. Partida por estrada para Ranthambore. 
Ranthambore foi convertido Parque Nacional 
estabelecido como o Santuário SawaiMadhopur  
em 1955 pelo Governo da Índia, e foi declarada 
uma das reservas de proteção do Tiger  em 1973. 
Ranthambore tornou-se no parque nacional em 
1980. Em 1984, as fl orestas foram declaradas 
Santuário de Sawai Man Singh e Keladevi, e 
em 1991 a reserva dos tigres amplia para incluir 
santuários De Sawai Man Singh e Keladevi. Bem 
conhecido pela atividade de diurno  dos tigres, 
Ranthambore é uma área muito especial e inco-
mum onde um presente natural encontra com 
o  passado histórico. Sambar cheetal, chinkara, 
langoors nilgai.. Jantar e acomodação no hotel  

Dia 5º: Parque Nacional Ranthambhore
Pensão completa. Safari pela manhã  e à tarde  
faremos de carro o safari  no  interior do Parque 
Nacional Ranthambore, umas melhores  reservas 
de tigres do  pais,  onde vivem outras serie de 
espécies. Acomodação no hotel.

Dia 6º: Parque Nacional Ranthambore/
Abhaneri/ Jaipur
Café da manhã   Partida por estrada para Jai-
pur, visitando no caminho Abhaneri  e seus 

monumentos Medievais como o poço Chand 
Baori e o Tempo de Harshat Mata dedicados a 
Deus Vishnu. Continuamos a Jaipur, capital do 
Estado de Rajastão e conhecida como a cidade 
rosa.  Jaipur foi dividido em nove partes, os nove 
bairros retangulares de Jaipur que simbolizam as 
nove partes do universo. Seu intenso comércio e 
suas indústrias têxteis joias, entre outros fazem 
Jaipur um próspero Cidade. À tarde, vamos as-
sistir à cerimônia Aarti no templo de Birla. Jantar 
e acomodação no hotel. 

Taj Mahal,Agra

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições 

A partir de 1725 $

12

10 ou 15 Dias

Visitando:    Délhi / Agra / Fahtepur Sikkri / Parque Nacional. Rantambore / Abhaneri / Jaipur / Benarés / Maldivas

11

INTRODUÇÃO

Vamos descobrir o mais espetacular da Índia: Os fortes e palácios do Rajastão, o emblemático 
Taj Mahal e a herança colonial em Délhi. Como complemento, adicionamos o Parque Nacional 
Rantambore, que é um dos maiores parques nacionais da Índia. Foi declarado um santuário da 
fauna. Em 1957 e em 1974, ele ganhou a proteção do “Projeto Tigre”. Conseguiu o seu estado de 
parque nacional em 1981.
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9Índia

Dia 7º: Jaipur 
Café da manhã. Saída até as proximidades de 
Jaipur para visitar o Forte Amber, que desde a 
estrada nos brinda com uma imagem espetacu-
lar. Este complexo de palácios imponente está 
no alto de uma colina, o qual subiremos nas 
costas de um elefante para chegarmos ao local 
(lugares sujeitos a restrições).  Construído com 
arenito e decorado com mármores esculpidos 
que cobrem pisos e paredes e adornados com 
pinturas, lembre-se de ver a magnifi cência com 
que muitos marajás costumavam viver. Retorno a 
Jaipur, continuaremos com nossa  no Palácio do 
Maharaja, seu museu e o Observatório Jai Singh, 
que ainda está em funcionamento, também po-
deremos contemplar a espetacular fachada do 
Palácio dos Ventos, convertido em emblema da 
cidade. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 8º: Jaipur/ Benares 
Café da manhã. Na hora informada traslado  para 
o aeroporto para embarque voo com destino  Be-
nares. Chegada e traslado  para o hotel.  Benares, 
atualmente chamado Varanasi é uma cidade de 
muitos contrastes, surpresas, de vida e morte, 
uma cidade  movimentada  onde vamos  encon-
trar áreas com muito barulho e outras com  cantos 
solitários. Esta cidade sagrada, centro de peregri-
nação hindu, é banhado pelas águas do Ganges, 
com uma  sua extensão curta duração de viagem 
de sul a norte, que simboliza a direção para o pa-
raíso. Jantar e Acomodação no hotel. .

Dia 9º: Benares
Antes do amanhecer, faremos um passeio  para 
os Ghats do rio Ganges, para assistir de um 
barco os rituais de purifi cação. Navegando rio 
acima, teremos a oportunidade de contemplar, 
também as fachadas dos palácios que os Gran-
des Reis da  Índia ordenaram a construir para si 
mesmo  e seus parentes idosos, juntamente com 

“Ashrams”, residências de homens santos que 
realizam a seus rituais ao nascer do sol. Passeio 
a pé de nos becos da cidade antiga, passando 
em frente Mesquita de Aurangzeb* e o templo 
Durga*, a terrível expressão da doce  esposa de 
Shiva, Parvati. Visita do Templo da Mãe Índia. 
Volta ao hotel para o café da manhã. Tempo livre. 
Jantar e acomodação no hotel. (*) No é permi-
tido ver  o   interior dos templos /mesquitas para 
estrangeiros.

Dia 10º: Benares / Délhi
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída 
em voo doméstico até Délhi (voo não incluído). 
Chegada e fi m dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Extensão Maldivas 

Dia 10º: Benarés / Délhi / Malé
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída 
em voo doméstico até Délhi (voo não in-
cluído).Traslado ao  hotel perto do aeroporto. 
Jantar  no hotel  e traslado  hotel ao aero-
porto. Saída  em voo com  destino Maldivas. 
Noite a bordo.

Dia 11º: Malé
Chegada a  Malé, capital da Maldivas. Traslado 
ao hotel em   hidro avião . Almoço e Jantar. Aco-
modação no hotel. 

Dia 12º-14º: Maldivas
Todo incluído. Dia livres  para descansar nas 
parais paradisíacas do  hotel. Acomodação  no  
hotel.

Dia 15º: Maldivas
Café da manhã.  Na hora informada, traslado ao 
aeroporto para embarcar em voo de retorno.  
Fim  dos nossos  serviços  

Suplemento Voos internos 
(sujeito alterações)$

Suplemento voo Jaipur/Varanasi (Benares): 250 $ NETO Por pessoa
Suplemento voo (Benares )Varanasi/Délhi: 200 $ NETO Por pessoa
Suplemento voo Délhi /Male: 250 $ NETO Por pessoa

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições 

• Traslados aeroporto/hotel/ aeroporto com  assistência.
• Acomodação nos hotéis mencionados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições segundo a  programa em hotel ou restaurante locais.
• Transporte em ônibus ou micro ônibus  com ar-condicionado.
• Visitas indicadas  no programa com guia locais  de idioma espanhol.
• Paseio em elefante em  Jaipur.
• 2 safaris em  na área do Parque Nacional  Ranthambore
• Passeio em  bote no rio  Ganges em  Varanasi (sujeito as condiciones climáticas)
• Passeio em  Tonga em Agra do Taj Mahal ao parking.
• Passeio no Rickshaw em Délhi ou Jaipur
• Seguro de Assistência Mapaplus.
• Traslado de chegada e saída com transporte com ar-condicionado.

O Tour incluiSI

Cidade Categoria B Categoria A
Delhi Holiday Inn Mayur Vihar 4* Crown Plaza, Mayur Vihar 5*
Agra Crystal Sarovar 4* Taj Convention  5*

Ranthambore Shergarth 4* Juna Mahal 5*
Jaipur Lemon Tree 4* Hilton 5*

Benarés Rivatas  4* Radisson  5*
Maldivas Adaaran Club Rhanali 4* (Estandar Bungalow) Adaaran Club Rhanali 4* (Estandar Bungalow)

Hotéis previstos ou Similares

• Gastos pessoais, como: bebidas, gorjetas, vistos, maleteiros, seguros, lavanderia assim como 
chamadas telefônicas. 

• Visitas e excursões não mencionadas no itinerário.
• Pagamento de câmera de vídeo nos templos.
• Voos doméstico  Délhi/Benares/Délhi
• Voos internacionais  Delhi/Malé
• Voos internacionais
• Visto se necessário (consulte seu agente de viagem)

O Tour não incluiNO

• Mínimo 2 passageiros
• Taj Mahal está fechado toda as sextas-feiras.
• Tem um número limitado de elefantes na subida do forte de Amber em Jaipur, em alternativa 

poderá subir em jeeps se não for possível de elefante.
• Consultar preços nas saidas de  Natal e  Final de Ano. 
• Horário de entrada / saída dos hotéis são das 14h00 e 12h00 respectivamente.
• O voo de regresso de Délhi deverá ser após às 17h00.
• O Parque  Nacional  Ranthambore é dividido em 10 áreas  das quais as primeiras 5 permanecem 

abertas
• de 01 de outubro a 30 de junho de cada ano. De 01 de julho a 30 de setembro, coincidindo com 

o período de estação chuvosa, ou seja, apenas as áreas 06 e 10 podem ser visitadas  pois  estão 
equipadas para estradas a pé ou jeeps.

• Preços não válidos de 20 de dezembro 2020 à 5 de janeiro 2021

Nota Importante

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto em lancha rápida.
• 4 noites de diárias no  hotel indicado no regime  Tudo Incluído

Extensão Maldivas

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo Templos e Tigres 

Temporada
Iti. MM804

Categoria B Categoria A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv

Jan: 14;  Fev: 09; Março: 10 1.885 720 2.150 960

Abr: 12;  May: 05, 12, 29; Jun:02, 16, 30; 
Jul:07, 14, 28; Ago: 04, 11, 18; Set: 01, 08, 15 1.725 515 1.895 730

Sep: 22 1.785 575 1.935 770

Out: 06, 13, 20; Nov: 03, 10, 17; Dez: 06; 
Jan (21): 12, 26; Fev (21): 09, 23; Mar(21): 09 1.980 755 2.250 1.010

$

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo Templos, Tigres e Maldivas  

Temporada
Iti. MM805

Categoria B Categoria A

Duplo Sup Indiv Duplo Sup Indiv

Jan: 14;  Fev: 09; Março: 10 2.750 1.395 2.900 1.535

Abr: 12 2.605 1.180 2.700 1.300

Mai: 05, 12, 29; Jun:02, 16, 30; Jul:07, 14, 28; 2.225 970 2.325 1.095

Ago: 04, 11, 18; 2.345 1.055 2.445 1.180

Set: 01, 08, 15 2.295 1.025 2.390 1.150

Set: 22 2.325 1.060 2.415 1.170

Out: 06, 13, 20; 2.440 1.165 2.600 1.315

$

INDIA SRI LANKA
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